
 

METABOND HI-TECH EXTREME PLASTICKÉ MAZIVO 
Verzia: 1.0-SK 

Dátum vydania: 30.november 2020 
 

 
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV  

v zmys le  n ar iaden ia  (ES)  č .  1907/2006,  (ES)  č .  1272/2008 

ODDIEL 1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  

1.1 Identifikátor produktu METABOND HI-TECH EXTREME PLASTICKÉ MAZIVO 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 
Relevantné identifikované použitia:  plastické mazivo. 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú:   odlišné od vyššie uvedených 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
Distribútor / Importér: 
METABOND SLOVAKIA, s.r.o. 
Kostolné námestie 15, 
946 03 Kolárovo 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Tel.: 00 421 35 777 8763 
IČO: 46 305 009 
info@metabond.sk 
www.metabond.sk 

Hlavný distribútor / výrobca: 
Metabond Magyarország Kft. 
Szigligeti Ede u. 5., 
9030 Győr 
Tel/Fax: 00 36 96 332738 
Mobil: 00 36 70 271 9575 
metabond@metabond.hu 
www.metabond.hu 

1.4 Núdzové telefónne číslo 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 
Pracovisko – Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre                
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF Uk, SZU a UNB 
Limbová 5, 833 05 Bratislava 
Tel.:  00421(0)25 477 4 166  

ODDIEL 2:  Identifikácia nebezpečnosti  

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
Klasifikácia – nebezpečné triedy/kategórie: nie sú potrebné. 

2.2 Prvky označovania 
Označenie produktu:  Obchodné meno: METABOND HI-TECH EXTREME PLASTICKÉ MAZIVO  
GHS Piktogram: nie je potrebný 
Výstražné slovo: nie je potrebné 
Doplňujúce prvky označenia: 
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 
Bezpečnostné upozornenie (P-vety) – všeobecné: 
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Bezpečnostné upozornenie – prevencia: - 
Bezpečnostné upozornenie – predvídateľné opatrenie: - 
Bezpečnostné upozornenie – skladovanie: - 
Bezpečnostné upozornenie – umiestnenie ako odpad: - 

Ďalšie povinnosti označenia: 
Hmatové upozornenie: nie je potrebné. 

2.3 Iná nebezpečnosť 
Výrobok neobsahuje látku zodpovedajúcu kritériám PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická), alebo vPvB 
(veľmi perzistentná a veľmi biokaumulatívna).     
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ODDIEL 3:  Zloženie/informácie o zložkách  

3.1 Látky 
Nie sú relevantné. 

3.2 Zmesi 
Chemický charakter: Vysoko rafinovaný destilát minerálneho oleja, aditívovaný.  

Nebezpečná zložka: Koncentrácia: Trieda, kategória nebezpečenstva, 
H-vety: 

Zvyškové oleje (ropné), hydrogenačne rafinované; základový olej* 
25 – <50 % (L poznámka) Číslo ES: 265-160-8                      Číslo CAS: 64742-57-0 

Parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, chlórované 
5 – <10 % − Číslo ES: 207-439-9       Číslo CAS: 471-34-1 

Reg. č. (REACH): 01-2119486795-18 
* Poznámka: látka má expozičné limity 
(L) Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 3% extraktu-DMSO 

nameraných podľa (Institute of Petroleum, London) IP346, „PCA (Polycyclic Aromatics) určovanie 
polycyklických aróm v nepoužitých mazacích základných olejoch a ropných frakcií bez asfalténu - metóda 
refrakčného indexu výťažku dimetyl sulfoxidu. Táto poznámka sa týka len na určité olejové deriváty 
v nariadení (ES) č. 1272/2008 v časti 3 prílohy VI. 

 Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16. 

ODDIEL 4:  Opatrenia  prvej  pomoci  

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
Všeobecné informácie: U zraneného, ktorý je v bezvedomí, alebo v kŕčovom stave je zakázané vyvolávať 
zvracanie a prijímanie tekutín cez ústa!  
Po vdýchnutí: Zabezpečte čerstvý vzduch! Ak sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné sťažnosti, treba volať 
lekársku pomoc. 
Po kontakte pokožkou: Prípravkom zasiahnutý odev treba okamžite odstrániť. Postihnutú pokožku poriadne umyť 
mydlom pod tečúcou vodou. Je zakázané používať rozpúšťadlo alebo riedidlo. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Po kontakte s očami: Ihneď vyplachovať oči prúdom tečúcej vody aspoň 15 minút, roztvoriť viečka a pohybovať 
očnou guľou. Vyhľadať lekársku pomoc. 
Po požití: Ústa treba vypláchnuť vodou, nevyvolať vracanie! Okamžite vyhľadať lekára. 
Ochrana poskytovateľa prvej pomoci: bežné opatrenia.  

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Môže spôsobiť podráždenie, červenosť a svrbenie pri kontakte s očami. 
Pokožka: môže spôsobiť podráždenie. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Poznámka pre lekára: Ošetrite podľa príznakov. 

ODDIEL 5:  Protipožiarne opatrenia  

Trieda požiaru: „mierne horľavá” 
5.1 Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, hasiaci prášok, vodný postrek. 
Nevhodné hasiace prostriedky: vodný prúd. 
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečné produkty spaľovania: pri požiaru vznikajú oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, rôzne uhľovodíky 
a sadza.       

5.3 Rady pre požiarnikov  
Špeciálny hasičský ochranný prístroj: 
Závislosti od  veľkosti požiaru, resp. v súlade s platnou legislatívou požiarnej ochrany. 
Kompletné ochranné vybavenie a samostatný dýchací prístroj v uzatvorených alebo zle vetraných priestoroch. 

5.4 Iné informácie 
Chladiť nádoby vystavené ohňu vodou. 
Je zakázané vypustiť kontaminovanú hasiacu vodu do živých vôd, pitných vôd a do kanalizácie. 
Kontaminovanú hasiacu vodu a zvyšky požiaru zneškodnite podľa predpisov. 

ODDIEL 6:  Opatrenia pri  náhodnou uvoľnení  

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Viď oddiel č. 8. Nebezpečenstvo pošmyknutia na rozliatom produkte.  

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Uniknutý materiál nemôže sa dostať do kanalizácie a do živých vôd! Informujte príslušné orgány. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Únik do pôdy: odstráňte všetky zdroje zapálenia z blízkosti úniku. Uvoľnený produkt treba pozbierať. Pozostatky 
alebo menšie množstvo uvoľneného materiálu treba pozbierať absorpčným (piesok, zemina, diatom, vermekulit). 
Nasiaknutým materiálom treba zaobchádzať, ako nebezpečným odpadom.   
Únik do vody: informovať príslušné orgány. Používať materiál absorbujúci olej na odstránenie z vodnej hladiny. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 
Osobné ochranné prostriedky: viď oddiel č. 8. 
Zaobchádzanie s nebezpečnými odpadmi: viď oddiel č. 13. 

ODDIEL 7:  Zaobchádzanie a  skladovanie  

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Pri zaobchádzaní s mazivami, resp. horľavými kvapalinami je potrebné dodržiavať všeobecné predpisy. 
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, ako aj dlhotrvajúcu expozíciu olejovej pary a hmly. 
Nepoužitú nádobu skladujte tesne zavretú. 
Pred prestávkami a po ukončení práce zabezpečiť možnosť umývania rúk. 
Kontaminovaný, nasiaknutý odev treba odstrániť, umyť pokožku s teplou vodou a mydlom.  
Počas práce je zakázané piť, jesť a fajčiť. 
Teplota odporúčaná pre manipuláciu: žiadny údaj. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Podmienky skladovania musia zodpovedať požiadavkám na skladovanie horľavých kvapalín.  
Skladujte v originálnom, riadne zavretom balení, na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu oxidačných 
prostriedkov. Chrániť pred zdrojom tepla a zapálenia. 
Odporúčaná teplota skladovania: žiadny údaj.   

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia) 
Mazací tuk. 
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ODDIEL 8:  Kontroly expozície/osobná ochrana  

8.1 Kontrolné parametre 
Hodnoty expozičných limitov (povolený limit v pracovnom ovzduší):  
Uhličitan vápenatý (CAS: 1317-65-3):  PK: 10 mg/m3; ŠK: - mg/m3 
Odporúčanie asociácie CONCAWE: 
Olejová hmla: PK: 5 mg/m3 
Odporúčaná testovacia metóda: NIOSH 5026 

8.2 Kontroly expozície 
Technické opatrenia: 
 vhodné vetranie (všeobecné alebo miestne odsávania) 

Osobné ochranné prostriedky: 

 Ochrana očí/tváre: odporúčané nosiť ochranné okuliare v prípade nebezpečenstva vystreknutia (EN 166). 
 Ochrana pokožky: noste ochranné rukavice odolné proti olejom (EN 374), napr. neoprén, nitrilkaučuk, 
butylkaučuk, hrúbka: 0,4 mm. 
Poznámka: faktor preniknutia, čas priepustnosti a stálosť môžu byť rôzne v závislosti od výrobcu, preto vybrané 
rukavice treba testovať na dané použitie. 
Ochranný odev (tričko s dlhým rukávom, obuv odolná voči chemikálií) 
 Ochrana dýchacích ciest: za normálnych okolností nie je nutný nosiť dýchací prístroj. Pri nedostatočnom 
vetraní treba nosiť dýchací prístroj s filtrom (P2, P3) (EN 143). 
 Tepelné nebezpečenstvo: údaje nie sú v dispozícii. 

Ochrana expozície životného prostredia: zabrániť uvoľneniu do životného prostredia, kanalizácie, pôdy  
a do vodných tokov. 

ODDIEL 9:  Fyzikálne a  chemické vlastnosti   

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Fyzikálne skupenstvo:   tuhé 
Farba:     čierna/tmavohnedá 
Zápach:     uhľovodík 
Bod tuhnutia/mrznutia:   informácie nie sú k dispozícii 
Bod varu alebo začiatočný bod varu: > 280 °C 
Požiarne nebezpečenstvo:  horľavý 
Horné a dolné výbušné limity:  informácie nie sú k dispozícii 
Bod vzplanutia:    > 250 °C 
Samozápalná teplota:   informácie nie sú k dispozícii 
Teplota rozpustnosti:   informácie nie sú k dispozícii 
pH hodnota:    nepoužiteľné 
Kinematická viskozita:  40 °C:  informácie nie sú k dispozícii 
   100 °C:  informácie nie sú k dispozícii 
Rozpustnosť vo vode:   prakticky nerozpustný 
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: informácie nie sú k dispozícii 
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: informácie nie sú k dispozícii 
Tlak pary (pri 20 °C):   < 0,01 kPa 
Hustota a/alebo relatívna hustota: 1,05 g/cm3  
Relatívna hustota pary:   informácie nie sú k dispozícii 
Charakteristiky čiastočiek:  informácie nie sú k dispozícii 
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9.2 Iné informácie 
VOC:     0 % 

ODDIEL 10:  Stabil ita a  reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Nie je známe nebezpečenstvo. 

10.2 Chemická stabilita 
Pri odporúčanom spôsobe skladovania a zaobchádzania  je stabilná zmes. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Nie je známe nebezpečenstvo. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Priame teplo, priamy zdroj zapálenia, vysoká teplota. 

10.5 Nekompatibilné materiály 
Silné oxidačné činidlá. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Ak sa používa a skladuje podľa určenia nebezpečné produkty nevniknú. Nebezpečné produkty rozkladu: viď. 
Oddiel č. 5.  

ODDIEL 11:  Toxikologické informácie  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
S výrobkom toxikologické skúšky nerobili, jeho hodnotenie určili jedinečne podľa toxikologických údajov 
vzťahujúcich sa na základné zložky látky a zatriedenie bolo robené podľa nariadenia CLP. 
Prípravok nie klasifikovaný ako nebezpečná zmes podľa zdravotného nebezpečenstva. 
Akútna toxicita: Podľa dostupných údajov sa kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity nespĺňajú. 
Poleptanie kože/podráždenie kože: Podľa dostupných údajov sa kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity nespĺňajú. 
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Podľa dostupných údajov sa kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity 
nespĺňajú. 
Senzibilizácia kože a dýchacích ciest: Podľa dostupných údajov sa kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity 
nespĺňajú. 
Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita zárodočných buniek, reprodukčná toxicita): Podľa dostupných údajov sa 
kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity nespĺňajú. 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová a opakovaná expozícia): Podľa dostupných údajov sa kritéria 
na klasifikáciu akútnej toxicity nespĺňajú. 
Aspiračné nebezpečenstvo: Podľa dostupných údajov sa kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity nespĺňajú. 

11.2 Iné informácie o nebezpečenstva: 
Žiadny údaj. 

ODDIEL 12:  Ekologické informácie  

12.1 Toxicita: údaje nie sú v dispozícii. 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: údaje nie sú v dispozícii.  

12.3 Bioakumulačný potenciál: údaje nie sú v dispozícii. 

12.4 Mobilita v pôde: údaje nie sú v dispozícii. 
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Mobilita vo vode: nerozpustný. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: produkt neobsahuje látky PBT alebo vPvB. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky: údaje nie sú v dispozícii. 

12.7 Iné škodlivé účinky 
Vplyv na životné prostredie: pri uvoľnení väčšieho množstva látky môže byť nebezpečný pre životné prostredie. 
Trieda nebezpečenstva (nemecké): žiadny údaj.   

ODDIEL 13:  Opatrenia pri  zneškodňovaní  

13.1 Metódy spracovania odpadu 
Zneškodnite v súlade s Európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zneškodnite v súlade  
s miestnymi predpismi. Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred likvidáciou alebo spálením.  

Číslo odpadu / EWC kód: 
12 01 12* - ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV; 
ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV; použité 
vosky a tuky. 

Obalový materiál (znečistený): 
15 01 10* - ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY 
INAK NEŠPECIFIKOVANÉ; OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV); obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. 
 
Odpady a obaly pre odovzdaním na zneškodnenie je potrebné zatriediť podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s ohľadom na jeho pôvod a špecifické výrobné postupy. 

ODDIEL 14:  Informácie o doprave  

Produkt podľa dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných látok (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nie je 
nebezpečný tovar. 

14.1 Číslo OSN: Nie je relevantné. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN: Nie je relevantné. 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nie je relevantná. 

14.4 Obalová skupina: Nie je relevantná. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nie je relevantná. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Nie je relevantné. 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: Nie je 
relevantné. 

ODDIEL 15:  Regulačné informácie  

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia  
a životného prostredia 
Bezpečnostná karta bola vyhotovená podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 
nariadenia (ES) č. 1272/2008. 
 
REACH nariadenie: (ES) č. 1907/2006 a zmeny 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES  
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a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS  
a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení. Zákon NR 
SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon). Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich 
obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel 
v regulovaných výrobkoch. Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové 
rozprašovače. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z.z. 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Nebolo spravené. 

ODDIEL 16:  Iné informácie  

Legenda KBU: Táto karta bola vyhotovená podľa karty bezpečnostných údajov východiskových látok produktu 
a podľa údajov tykajúce sa na produkt. Prepíše predošlú verziu. Cieľom zmeny je úplný súlad s nariadením  
(EU) č. 2015/830. 

Odporúčanie na výučbu: Osoby pracujúce s produktom by mali byť informované o nebezpečenstvách práci 
s chemikáliami v rámci školenia o bezpečnosti práce a o ochrane zdravia. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV MÁ 
BYŤ DOSIAHNUTEĽNÝ PRE KAŽDÉHO PRACOVNÍKA.   

Tento bezpečnostný list slúži ako doplnok technických listov výrobku, ale nenahrádza ich. Uvedené údaje 
zodpovedajú súčasnému stavu našich vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.  
V prípade použitia látky alebo zmesi iným spôsobom ako doporučeným v tejto karte bezpečnostných údajov, 
dodávateľ' nezodpovedá za prípadnú škodu. Tu uvedené regulačné texty majú za cieľ pomôcť užívateľovi splniť 
svoje povinnosti. Tento zoznam nie je kompletný a vyčerpávajúci. Je na zodpovednosti užívateľa uistiť sa, že 
nepodlieha iným povinnostiam, okrem uvedených. 
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